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O que é

Conheça o programa de Mentoria individual,
criado pela Silvia e Marcia para você, consultor
de imagem e estilo.
Indicado para quem está começando na carreira, ou que
já está trabalhando com isso há algum tempo, mas
gostaria de repensar a sua atuação, levando em conta as
suas habilidades, expertise e localidade, além das
mudanças do mundo.
Você pode estar vivendo no Brasil ou em outros paises.
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Sobre nós

MARCIA CRIVOROT atua como consultora de imagem e estilo
há 12 anos, tendo atendido clientes na Asia, Brasil, Europa e
Estados Unidos, in-person e online. Morando em Nova York,
está sempre antenada às mudanças do mercado, mas
também está atenta ao mercado brasileiro. Faz parte de
grupos de estudo com consultores de diversas cidades do
mundo, alem de grupos de coaching de empreendedorismo.
Ela oferece mentoria exclusivamente para consultores de
imagem e estilo, baseados em qualquer lugar do mundo.
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Sobre nós

SILVIA SCIGLIANO em Consultoria de Imagem e Tendências
no Fashion Institute Technology em Nova York em 2008 e foi
a terceira brasileira a atingir a Certificação Internacional da
AICI (CIC). Sua formação anterior em administração de
empresas e o fato de ter experiência em diversos setores da
moda e com empreendedorismo, pode colaborar bastante
para pessoas que estão entrando no mercado e buscando
seu diferencial. Como a atual presidente da AICI Brasil,
possui um networking diferenciado com consultores de todo
o mundo. Silvia também presta consultoria em tendências
para empresas de moda e start ups.
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Como
funciona

Serão 7 reuniões individuais
por semana online via Zoom
+ 1 reunião de follow up a
ser marcada em até 3 meses
após o término da sexta
seção. 
Você terá tarefas para
executar e livros
recomendados para leitura
durante essas semanas.
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O processo

SEMANA 2

Quem é seu cliente ideal?
Atraia o cliente certo para você.

SEMANA 3 

Como fazer pesquisa de mercado 

SEMANA 1 

Você é único!
Descubra seu diferencial e use com sabedoria.
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O processo

SEMANA 5 

Qual é a sua marca pessoal?
Vamos falar dos seus canais de comunicação. 

SEMANA 6 

Você está postando para seu cliente ideal?
Estratégia de conteúdo.

SEMANA 4 

Quais são os seus serviços? 
Atendendo as demandas de mercado.
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SEMANA 7 

Ocupado ou produtivo?
Model Calendar é o assunto do
momento.

FOLLOW UP com Marcia
a ser marcado entre 1 a 3
meses depois da mentoria

C
ri

vo
ro

t 
&

 S
ci

gl
ia

n
o

08



C
ri

vo
ro

t 
&

 S
ci

gl
ia

n
o

09
Depoimentos de 
mentorados

"Faz um tempo que trabalho como
consultora de moda, mais por se
tratar de uma profissão muito
solitária, foi fundamental pra mim, o
trabalho de mentoria com a Marcia.
Me ajudou muito a entender que
alguns caminho precisavam de
ajustes, e ter a certeza que outros
estavam corretos. Acho muito
importante  pesquisar antes, se você
se indentifica pessoalmente com seu
mentor. Analisar se sua linguagem e
estilo estão em sintonia, assim torna
o processo ainda mais enriquecedor.
Seu mentor vai te inpirar, te
estimular, orientar e ajudar a criar.
Recomendo a todos que tiverem a
oportunidade, a fazer o processo de
mentoria, afinal a vida é feita de
trocas e é assim que crescemos!
Obrigada Marcinha por todo o
carinho e por me dar a oportunidade
de ser uma de suas pupilas." Aline
Toler

"A mentoria que fiz com a Silvia me
ajudou a entender as
transformações de comportamento
tanto em relação aos profissionais
como ao público alvo de consultoria
de imagem. Consegui reposicionar
minha marca e traçar estratégias de
ações do trabalho. Pra mim foi
incrível me conectar com ela e por
ela com outras profissionais que
hoje fazem toda diferença nos meus
projetos profissionais." Mariana
Seixlack
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10"Para mim foi fantástica a
mentoria. Eu saí de uma
produtividade quase zero para
alta produtividade. Elas te
ajudam a ter um norte,
respeitando sua individualidade
e te motivando a ir
além! Recomendo demais!!! As
duas tem uma sinergia
fantástica!” Adriana Ventura

“A mentoria com a Silvia e a
Marcia foi ótima pra mim !
Elas dividem conhecimento e
experiência de forma bem
prática e com muita
clareza. Me ajudou demais no
posicionamento da minha
carreira como consultora de
imagem. Super recomendo!”
Daniela Lupo

“Acompanho o trabalho da Silvia e da Márcia há
alguns anos através do Instagram e vejo no
posicionamento delas algo que eu acredito como
profissional: respeito pelo trabalho dos outros e
olhar aberto ao que acontece ao redor do mundo,
trazendo esta visão para a Consultoria de
Imagem. Sempre busquei referências que pudessem
me acrescentar profissionalmente, então, vi através
da mentoria uma possibilidade de ter de forma mais
próxima e direcionada às minhas necessidades um
caminho para me diferenciar. Entendo que além de
uma formação bem estruturada, ouvir e trocar com
profissionais que ajudaram o nosso mercado a se
formar é necessário para construção de um bom
repertório. Todas as conversas foram
esclarecedoras, pontuais e me ajudaram a nortear
meu trabalho. Me trouxeram insights para a forma
como eu poderia me posicionar, atuar, estruturar
meu trabalho e também cobrar por ele. Indico de
olhos fechados a mentoria e tenho o maior orgulho
em dizer que ambas são minhas mentoras." Natalia
Morelo
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Investimento

R$ 2.300
Pagamento em depósito ou cartão
via Paypal.

Clique aqui para se inscrever.

Em caso de dúvidas, escreva para:
contato@crivorotscigliano.com
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https://form.jotformz.com/70513190637655
https://form.jotformz.com/70513190637655
http://crivorotscigliano.com/

